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N i v t s a r 
(Konu) 

BIRYlı.R.l .. HEVR.lı.YI eli navbera 
T~koşer u YoX.K.li Fransa 
KarkerSn Kurd li Belçika 
Ronahiyek li Ser Tgko~ina 
Gele Kurd u Qtnayett 
Kurd tl Şoro şa I slan.t li 
Iran 
Meşa Rezaran çi QUherand ? 

Me çi kiriye, e~e çi klı~ ? 
TEKOŞER bu gline kadar ne 
yapti ? 
Isveç 'li Yazarlar Birl1ginin 
Ba~bru{an S. Denirel ve C. 
Ba~kani F. Korütftrke telgraf
l ari 
Demokratik Kitle Orglitlcri 
Uzerine 
Senelik K0ngreı:üz Yapildi 

Belçika ' da Kürt I~çilerinin 
durumu 
Yayin Listeniz 

TEKOŞER, Kovara Tekoşer - Yekit1ya Karker ı1 Xwenc1cvanen Kurc1 li Bel
çika ( 00. meh1 ) 

MILIT'l;.N , Tekoşer - Belçika ' da Kürt Işç.i ve Ogronciler Birligi Dergi-
si ( Iki aylik ) 

Navntljl an , (Adres) TEKOŞER, B. P. 33, B. l730 ZELLIK 

30 BFr. BUhn , (Fiati) 
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Union des Travailleurs et Etudianu Kurdes en Belgique 

Kocırdische Atbeiders en Studenıengemeensch._, in Belgii 

Yekltlye Karker u Xwendevenen Kun:l U Belçika 

UNION DES ETUDIANTS DU KURDISTAN EN FRANC 

YEKiTIY A XWENDEKAR~N KURDISTAN~ Ll FRANSA Y~ __ 
------ -

A 

BIRYARA H E V R A Y I 

A 

Me Yek1tiya Karkar O Xwendevanen Kurd li Belç!ke -TEKOŞER-

0 Yek!tiya Xwendekaren Kurdistan li Fransa di Kongere ya çara ya 

Yek1tiya X~endekaren Kur~1stan li Fransa di rojen 22~23.24.~ Ka

nOn 1979 de beidar bün O biryara jerin bi hevre stand. 
A 

Yekitiya Karkar O Xwendevanen Kurd li Belçika-TEKO~ER- tev1 

Yekitiya Xwendekaren Kurdistan li Fransa xebateki bi hevre bikin 

jibo komkirina komik,komelen Xwendekar O Xebatkara nez1t kirina wa 

bi hev tl din. 

KARE KU EME BI HEVRE BIKIN 

1.Xebata Cape. 

a-Bro$0r Q pirtOken li ser zman. 

b- " Q " li ser d1roka Kurd1. 

c-Berhe~kirina pirtük,bro$Ür ô kovaren li ser pirsa Kurd 0 Kurdis

tan. 

2.Seven Çand1. 

a-Seva Newroze. 

b-Seven agahdariye li ser rewia Kurdistan. 

3.COn Q hatinen me. 

a-NOçeyan bi broiür O belavaka ji hevre birin O an1n. 

b-COn O hatinen jibo dan Q standinen li ser nQçeyen nO. 

Pi$ti waxteki xebata ku erne bi hevrre bikin,dibe ku em 

di pe$ de bibin yek komele. 

TEK OŞ ER 

Y. K • X • K. 

li Belç1ka 

Yek!tiya Xwendekar§n 
Kurd1stan li Fransa 
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KARKERE N KlJJRD LI JBiıLÇIKA 

Di heyva cotmeh~de, Organizasyono.. Hevkartya Karkercn Xerib li 
BelÇD{a pirsek ji TEKOŞER kir. Ve organİzasyone di~7est bersiva ve 

• A d' k d b' • A A Em 1' A kA t~~ A pJLrse ı ovo.ra ~ve e ı.nıvJ,.se. . ı ser ve ye e rmvos Q.L.Lan u me 
bersivo.. ve pirse da. Pirso.. organ!zasyone evb~. Gelo korkeren Kurd 
li Belçi:k:a hene -0: re\vşa wan ç!ye? Niv!sr:ı.ra me ku me ji wa.nre ~iyand 
eve. Em goman dikin çapa ve nivİsare di lm.vara me de, herweho. ro
m:ılı!yeke ji bo hemu kese bi mesela Kurdistan di lebike, li dervey1 
Bclçik::ı. 

HEJIJLL1i.EKE ZEDE ~NE ? 

Pirr zore ku em bejin hev·:ıas Kurd lwne di no.v karkerôn Turk de 
li Belç.lka. Le gişen wc:.ıı ji Turki bi peseportôn Turkf' t~n ı! wek 
Turkan ten d!tin. 
· Ji ku ten ew ? 

Pirraniyan wan ji mintiqen Turk ten, ne ji Kurdisto.na Turkf', 
(rojhilata Turki). Ango çaxô bi zo..roti, biçukayi an he nob~yf' . 
ji aliy& karbidesten Turki hatine cih gahaztin. Ev cihgı!haztin di 
çerxa 19 u destpeka çerxa 20 an de ji bo 7/an asi:mile bikin, .'Ulgo 
wan biknc Turk bi qero..r~n karbidest&n Enqerô hatin cih. 

Ew cihgahaztin herçende zmane w! Kurdf dide jib.lrkirin ji, dtse 
zane j i ku hatiye ~ çi ye. Evr kesen din yen lru rast ~ re j i Kur
distan ten, b@ gotin znnin ji kLı ten ı! çi ne. 

Li Bolç.lka, ew, vveke giş kc_rker3n xcrib tôn d.ltin : vcJek Turko.n, 
Ivlaroko.nnn u yen din. Tirso. runi~tine' kart gir::.n ~ ZGlunet' malen 
teng u tevnik girti, xwendegclıen bi kul j i Z3.rokM re, j i nav civa
ta Belç.lkiya d-ar ket.l. 

Ji bo karkeren Kurd yek ti~ti di heye ~ Kes nizanô ku GW bi x·>11e 
Kurdin -a geleki cida no. 

Arınanca me, ne ~rkirina d-abondl:tiya ka:ı?keren Kurd -a yen Turke. 
Ti~tôn ku em dixvvazin eve: Di nav ci VD. tc.. Belçika de he b-an u nasdQn::ı 
grüek.l, bi kesit.lya ıui ( ıjıGqsi:yeta wi) u çrıı.vıdo. vvl:. 

Çcı,:rıda Kurda li gor me te ve gotih'e; zmane V>li, kesl:tiya wi, kCl
rakter u ::ıdc:;ten wi, meju (tarl:x) u folklora wi ••• Herçende aordes
t!ya bi scds::ıla.n li ser gele Kurd ji 3liy8 çand u abori buye j.l 
çMd U'. mejuye Kurd xwe P~'rast ~ winda ne bU'.. 

Li ku di jin, li Belç.lka ? 
Pirraniyt::t WD.Il li dora Limburg, li Bru.ksel, Charloroi u Liege 

di rAunin. Pir li w~ın di kolane komirô de kardikin. YGn din li 
karxcı.na( febr!qe) u inıjıo.et:ı.-vı de kar dikin. Pirrwya jinen Kurd 
yen ku kardikin, li Bolçlka di kc-.re paqijkirinô do k::ır dikin. 

Wolate wan, Kurdisto.n, çi: ye evv ? -
Kurdistan, oq::ıreki fc:;reh, kem-zede 20-25 ccı.r wek Belçikc mezine. 

Le mixt::tbeye ev welat di nav ç::ır dewlotc:m de hatiye po..rçe kirin: 
Turk.l, Iran, Iraq, u Suriye. ı! li Yekitiyo. So-vvyet neziki 250 he
znr Kurd dij.ln. 

Kurd nez!ki 20 milyona hene. Nf've wan dikexe be~a Kurdisto..na 
Turk.l. 

Ji xeyni Yokitiya SovrJet- u pirr kôm li Iraq- Kurd j i çand::ı. xvve 
.1~ • 1\~ d h • A A , A d • . "1 A A dA ID?..Lll'ur•nn. l'; e xvven ega ne ro Jnaı."Ue u ne çı aı ı a..ı..ıye çan e ve ••• 

Karbidest@n Turki wan bi no.ve " Turken çiy.cı.y.l" ywı. " Turkôn rojhi
l3.t11 dide nasd.".ll. 
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Rewljla abor.t li Kurdistan , di rewljleke pirr ne xvrefjl· deye. Kurdisto.n 
ji gilf dora xwe reben u perriıJıo.ntire. 

Kurd~n ku tôn Belçika, Elmanya tl Hollurida hervveha dewlet&n din 
yen ewrupa, ji vô rewljla ne :h."Vve~ ya sJ:yasİ, abori u çandi, ji beli." 
zordest~ u zilma kurbidestôn Turki rev.tne. ( Gerek em jibir ne kin 
ku eyni zilm tl zordesti li her sd dewletôn din jİ heye.) 

TEKOŞER 

P.S. Her gav her kosek karô ji TGkoior li ser Kurdistan informa-
s.tyoneke behtir wergire. 10 Cotmeh 1979 

•••o•oeoooooooaeıoooooooooof.ıcoor>Qoooooooooo ooooooooooooooo oooooooooooo.-ooouoooo~ıocoo 

••••••••ooooo<toooeooooooooooooooooooaoooec o o • • • • o • • • o o • • • • o o o o o o o • o • • • • • • • • • • • • • o o • o 

Bôjin bese kolot.t 
biji bijİ azo.d1 

Silav j i we te von re 
H-&1. karker 'ft xwendekur 
Hftn gtlndİyen Kurdistan 
Hun rônçberôrı g(Uistmı 

Worin bi<i_in Kurdist::ın 
Dijmin je derxİnin 
Welatô. xvvo azo.d kin 
Serxvvebtlnô bibinin 

B·i oİrin h3jin azad.t 
Hılli -1\:ıarker tl gılndJ: 
Bejin besc koleti 
Bi dllxvvo ıjl İ tl he vol t1 

D. Forho. 
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RONAHIYEK LI SER Tl'.;.KOŞIHA GELE KURD U ÇTifA.TITI 

Gele Kurd yekek ji wan gelen cihaneye ku pir xwedi d.l:rok, ço..nd 
erd u hb •••• Ji.hebuna xv~e ta niha çi bi dirold)ve çi bi çu..ndeve 
"" • b • t "'k A. d • l"' . "'1 "'d • ı "" • t "" u çı ı e o~nna xweve ı nav ge en cı ıane e. cı11e xwe gır . u pa-
ras~. · 

Herçar devvleten kevneperest, xwinmSj u faıjıist div.:i..n ku gel~ 
Kurd be deng bikin. Bi arikariya emperyalizme roj bi roj zexte 
mezintir dikin. Le bele gelô Kurd her roja te betir hiıjıyar dibe 
11 n6'ziki azad.l: dibe. Hi~yarbuna gele Kurd, wek tir se di de dewle-
t "' "' ... . l. d "' t. "" d. d"' -., . " . "' H h en xvnnmoJ ı or x.ı;ve eynı ırse ı e em~erycw.ızme Jı. ervro a 
kevneperesten nav X\ve, axan, ~ Avve firoıjıtıyan. 

Zexta ku xvvinmejc..uı li ser gele Kurd kiriye li ti dera peyde n..,;bu
ye. Çi di wcxte Imperetoriyeten Osiriani u Farisnde·u çi di wcxte 
her çar dewlet&n fa~iEıt yen x~vinmZ3j de Kurd pir hatine perçiqan
din. Le ti kati Kurda dev. ji teko~ina xwe .ya milli no berdayo. 
Herweha niha, gele Kurd xevma bi dewleten dorxvm yen kcvneperest -
dide ditin. Jibor ku di diroka dinyayede, bi dare zore ti gel 
Vlindanehuno u nehatino windcı.kirin. Her we rojeke her gele bindost 
wexte dema v1İ hat v1e raje tivinga -x:1ie u boramber dijmin ~ere x:Ne 
k "' X "' ". "' t· t"' l k"' b d" . T . . t" . t _e. ;,vıı1ııneJ vı ı~ ı ge e~ı aıjl ızanın. a Jı v:n:m. e pııjı a x:vve 
di sistema emperyo..listde bihev u di diıjıidcnin. Le b~;le be gomM 
ew Sii~ licem. sistema x:ıve· emperyalist we pi~t erd bib:Ln. Hevgirtina 
gelen bindest u karkoren cihanede di bin bingeheki ~e~verli u 
demokratikdo roj bi roJ zÔdetir dibe. Serketina gelen bindost u 
karkero..n sistema sosyalist hor bi heztir d.ike. Bi :ı0.rvirtbuna . 
sosyalizme, emperyalizm har dibe. Di:x:vvaze her roj li ciheld rudmveki 
~eyda bike. Arınanca we diyare : dijminayiya karkıaran di nav hev . 
u din de, Derxistina ffer di nav gelan de~ Le bele çi ge:ıten bin-
dcst u çi karkeren ciho..ne tegihifttine 'iru. empe:ryp.lizm ;x:wirı.nıej e' . 
felbaze. Ji ber v& yeke her roja di9e li ciheki serk0tineke 
ve~veru :c..rliyadike. 

J)i va sedsalen me d·e hiiJkere buye. ku zanista sosyalizme dibe 
:ç-Sber ji tôko~ina çinô karkorı u tôko~fna gelen bindost bo azadi.., 
Hir;ıkero buye ku her te'kor;ıina gelen bindost u ya çinay'cti bes bi. 
riya sosyalizme ser dikevg. Wekid.i: he·r piftt li erde dikeve. Rejim 
yan 'dikevô bin deste burjuvvazi ya xwe yan ji revvıia bere naye gı1~ 
hertin. PeS. nUka serketina ~ore:,a mozini yokemin tt berde,.vama 'iV~ 
li Çin 9 'KUba, Çekoslowakya, VVexteki nezik Wtetnarri.t~ Ar.ı:gola xı.ve:;ı 
~ani me dike herweha disolimenô, ku ti wcxti ıjıoreı_ôn ku di bin 
rehbcriyn sanista sosyalist de Çe dibin mve diparezin ~ roj bi 
roj X:Nirt dibin. Ne kateki dur ev serketin we li Filistin ( bi kurt
ayİ) li rojlıilata navin u afriktı. bi s erkeve. Beyani ev serlwtin 
we li Kurdistan u .li gel ok cihcdi X\i'lly3ke. K.urdistanek x:,-Jeff a 
paqij V/e çÔbe. Bi vi awayt 'xwJ:nriıejl.' ~ kovneperesti. WG 'durkeve. 
Avabı1na Kurdi'stanek aza,;yokhuyf ı1 ·sosyalist li dora xıNe hatih 
u Serketina ç.:t~a ·JE'arkeri rnizgin dike. Dirkeke di li c;ave empe::eyo.-
lizme di xeqiıe. ,. . , 

Bijı Tskoftina ji bo Kurdista.na aza, yekbuy.l: u sosyalist.! 
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KUHD U ŞORE~J:.. ISLlJ\H LI IR.:..N 

Di bin Komo..rrı. Isl::ırı.t yo. ntlh o. l .. yetullnh Xuı~wynide Kur.J be 
kemo.n.t eli teko~ino. Iro.ne de li diji Şah be~dnr.i kirin. Ve iö
re~!J Şo.h ji welo.t o.vet··-a J... Xuneyni vegero..ng Iran. Le ji •.lest-; "'k A A. t ih d • b A • k • A Aı- ' A t • f ' ' pe n ve şoreşe. o.. n·· o.·.er.ı :ı ının -.u·reJıtıa nwıJı ı ı:ıa Jı 
bo Kurdan nasnekir.tye. Iro, K:ürcl dixvvazin ku, leşker tl· pasda
ren Irc:.ni Ji Kurdistan. de.rkevin, ıl e4i21!2l]2UD. ~~..ill;2!2;~2;I'_2~wa Iranekı deı:ıokratik cle,"lüsttnin. J'I ber, Küid bahwerin ku 
ıc;:rrw:rıxwe-Erivve-rdare· b ik in. . · 

.· Herçende ku no..fen vvan di no.v xw.tnde hat.tye perçiqc:.ndin ji, 
Kurd fuıicln XV'le no. birin ı1 bolıwe!'in ku :ewe bi serkevin. V~ ca-. r~ ıln.tda ne plı nezina, ji bor ku serokat.tya v~ şoreı,e rıeriv . 
Ü konen peşveru ku XvVeclİ. tecrubo. reznn ele (politik) te ajotin. Ango ev şoreş neweki şoreşen bere di.bin desten beg i1 nxan 
de ye. 

~-rsja x~~-2~!~~-~i bıl~e 1 
10 ıl ll s.ibat 1979, p~~nergeyen Jm Iran elepaya çeken Ker

riıan~o..h, Urr.ı1ye 'Ü Sennnclac xistin bin clest~n x:we. U li Tehrcne Fedayinen Xelk ( Mc..rks.tsten serbixwe ) i1 Mucuh.tcl.tiı ( Misilı1o..
nen peşveru) wek peşner~cm depoy'Jll dixin bin desten xvve. 

Pa~BEEQ:_,§Qlı_Q_ :t::9.j!-'E .... }Yll 
Kurcl ji ve rewşC pirr ist.tf.c:.,ıe elikin u ji xvvere idareki o~ 

tonarı c1at.tnin. Li her c.th, bajar i1 gundôn Kur:listo.n konen so;.. 
re 6r ·e veru ji,.c.l.tyô ~el tôn hilbij2rtin. Ji bo ku kar&' 
abor ekonoı:ıik anclt kül ttlrel 11 1c1nrİ bireve bibin. Milis-
on ji xelko yen bi çok eli pnr&zin. Ji s u s · sal virclo.J.~unc1e) 
c~~ yekom~nQ_~~ç~-~~~~r~~~~~İE;n~-~i~iReEQ~:or ~~2-K~Cfi ·lerclıkqv~.!_L:ı r.n:ehnbo.:Ce holbes=EvCü1-Horafn, derse ZI1::tn u e-deb!yaE Rurcı! dicle destp8kirin. Di v@,lers~ ele li k6leka .kcl -a p~ikÔn xvve dirftin. Di cl::ıi.rande Zr:12i.LG Kur:J.İ u znane Farisİ 
dibin Zm8.UG' resm.t. Di V~ kate rıezinde neztk.t Ef}BZdoh korten . 
E§.~~! iEol_ll!!f2._E~~Yh~Y~--%2s±~b~.!. --- --------3 J .. clar. '79 : Li Meho.bato PDK Iro.n8 po.ı, 33 so.l xx<Te li be.r 200000 kesf ho~kerekir. Ev ti~t rejir.ıa ntlh xiste· bin nitnle • 

Çend hcfto.. paı;;re: Turkırren tl erob ji otonorı.iyct xwe c1ixwo.zin. 
Li hember6 Kurclo~ Xuneyrll li rejm.o. Islo.m.t çi clikin? 
18 ad::ı.r '79 ;· Helikopter. ii firoke. h~ri~i ·xelkt be çek. li Se

nanclno üikin.Ji bor ku xelkÔ ne·· dixvvest xvvarine biclne le~kore 
nneyn.i. Vi ı,erl 3 rojo. clowD.r:ıkir. 400 meriv rıir. Pnrp v.t tiı,ti k::irbiclosten Ir::ıni, ·· L.yotullo.h T'alagant ( ku no.ve w.t bi peı,vorut.t c.lerketiye?) cliı;ıinine .ba Kurcl:::ı.. Ev J..yotı.:ıllcJı ~or clirevwestenô ·ıa 
ji giı, xelkenhindilci (o.zinliklnr, .. miliorite,r:ıinority) hele ji 
behtir ji Kur:lo.nre bi ~ôweki resmi gotina otonor.ı.t clide. 

28 a~lo..r'79: Delego..syoneki Kur.:ı diçe Qom ı1 ji lı... Xuneyni re . 
rıeı:ıornnclum c.liclb. Di v(! nemoro.nclıinede c:axwaz1yôn :[ıirclan hatine niv1snnclin. Bersiva Xumeyıll her:::J!fLYG• Li gor Xurıeynt, gotin8n otonorıi u der:ıokrnst çi ne.? Xümeyni cl.]. bej e " ev .herclı1 gotin eli Qur'an~clo 'tun;ene tl ji ·ısıom~ xer!bin." Li gora wt "eli no.v Konarn Islar:ı.t ele ı:ınf€n gi~ misilmanan we yek b~." DG1ege.syona 
Kurd, c1içe ba Bo.zargan ku w.t çc.x5: serekS ko.r:fuıd bu.Hikumeta 
Bnz.crgan, konisyanekı ji 3 woz!ran çe dilre ji bo bi vtJ delega.syona Kurc.1re bi.de i1 bisttJne. Di nav ve. clo.n u stanclin~c1o. çenrl 
enu~an kon!ta Xumeynİ di no.v ba.jar8· biçuk Negede do gulla di 
b:ırtJnin ser xelk8n ku claira PDK Iran~ liq$ NcqedS veclikin. 

22Nisc.n '79: Le~kor8 Xur.1eyn.t dikovtJ NeqecltJ, bi xHo re Pas-
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(ı..arc.n ji t.lne. Ev pc.sclo.,r, li ser noJ6la f.'llcınjist8'n Lftbnam 
· 'ji. c.l!y<J Mustafa Çb.r:ırcın ho.tinc orgcm.tze kirin. K:ırô wnn ku~tin
ft talcın kirine ••• Mir.t bi seclo.n ten jino.rtin. (:ı) Gi~ xelkc N o-

l"" ı. 11 h b t"" R . "" ... A T hr A ı· b". . l qo ~~o !.,ır eve ıvlo o.. a c. oJ norıwn re sru. yon e .'J.no c ı oJ ın ru ev 
"ceza yô c'.ijr:ıinôn islorJ ft fj!OrefjiÔ yo;" Xuneynİ her tin no.vô ne 
bo.~ li Kurcı.an clike, 11 o.jnnôn enpery:.lliznô, konftn!znô li siyonizne. 11 ji vf kati de pc"sdar hor nez.tki gun'l u bo.jo.rôn Kur'-l..o.n di
bin. Golô Kurd ciha x:vve bor c:lide ü ji Pô,rwrgo.n pa.ro.stino. YJNe 
clixvmzin. Bi ho.r fjlcweyi, otoritoyôn Irani .lixwazin ku p::.si:::o..-
n.n li Kurdisto.n bi cih bikin. Ho.tino. po.s,:ı:.o.rc..n d.i gifjl hc.vin:::ı. 
'79 do, li Mo.rtvan? Sera ıl Pave kufjltine tİne. 

Referanclunı Ti ser Koroara Islamİ ji xelkenhincliki re tu ma
fe otono~İ nadeo Kurd ve referandume boykot dikin. Ji 85 heta 
90 ~ clenge ~ve nadin. 

3 tebax '79 : 75 endam ten hilbijartin ji bonİ ku qanlinen 
nft derxfnin. Di nav vande dft meriv ne dini ne: yek ji wan 
Dr. Abdürrabman Qasim-lo ye, sekretere gifjltt. e PDK Irarw ye. 
Le ew bi navô ~ve ye kesİ endamet1ya xwe dideyne. 

PDK. Irane, dixwze bi feC.ay"in, Mllcahtdtn, Entya Demokarattk1 
çend liqen parttya TUDEH ft gi~ xelken ku rejimeki 1atk, demok
ratik u federal c1i~Nazin enİke çôbikİ., Şore~a Kurcl di 25 e Te
baxô de li Mehabate, nftneren Ereb, L .. zert, Beluct,Turkmen ••• ji 
boni kongra gelen bindest yôn Iranô dawet dike. Le ••••••••••• 

l 7 Te bax '19 : Xunıeyni: gotara :Arwey.t bi nav ft cleng dij t Kurda 
dib€j€. "zarok€n şeytan, kafiren me zin •••••• 11· tl ji leşker dix
waze ku Kurda zü bi pelix.tne. 

5 Ilon '79 :Leıtkere Iran.i, bajaren Kurda werdigrin bin cles
tgn ~ve. G.i~ h@'zgn leşker1 yen Irani dirahin serxwe; rezen tank, 
helikopter~ Fantom ••••• pasdar ji ji. wUayeten pi:a dur ten. · 

Kur d naxwazin ~erekf: eni, klas .tk u bi xw1n eli navbera her du 
altyacle clerkevô. J. ... w şerrg ger!llat.t clixwazin bikin. Gel bajar 
ft guncla bercl..ic'le. Pe:jlmerge xwe di nav çtyande ve eli~ ere. Gunclen 
ku pir bombardiman elibin li cl.ora lJlehabat? Senanclac tl Saqez' in. 

5 Ilon '79 ~ Gi:jı xelke gund."e Qerne ,li nezlke Mehabate ji 
alfy€ pasdaran ten kuşti.n; ango 67 kes, ku pirrô wan jin, pir, 
ft zaroken ku nikar1bill1 birevin. Pasclar ü mehkemeyen Islamt y~n 
Xalxali ve ku~tine c1ikin. I~galkirina depoyan hatiye sekinandin. 
Ji xeynİ kuştina gunc:.e Qerne mehkemeyen Islami kuıttina 200 m~
rivt emir clike. 1000 xortôn Kurd ku pirre wan ne di ti koroele-
kİ rezani de (politik) ne ten girtin. . 

16coiimeh '79 :47 gundtyen Nefsan, neztl\::1 Sercleşt ten küştin. 
Ji alıye şer : Kura clibôjin ku evv karin fjlerre ger1llati bi 

hinclikayf 5 sal, be al.tkar.tya ji derve bajon. 
Cotmeh '79 : Şerre gerlllatİ pirr mezin dibe. Kurd seroke 

pol.fs€ ~fehabat& dikujin. Nunere Bazorgan li Kurdistan dirrev.trlıin. 
~efkeke çe elikin ku ?~ pasdar li ser r.tya Sereleşte dimirin ••• 
u hb. 

Di c'lestpeka :Mi.j darele '79 : 
Mehabat@ serok€ Iran.t clixwazin 
kin. Seroken Kurcl şer dibirin, 
nade. 

Paş çencl fjlerren pirr dijwar li 
dan ft standine bi Kurdan re bi
le bes di navbera dan ft standi-

17 M:ijdar '79 : Xumeyni mesajekİ ji Kurdan re diş.tne. Tecle 
dibe'j€ (2) ":Meriv€n ku dibejin ku haıı c1ij.l koroara Islamı dixe
bi tin derewkerin ••••• Ez de s ten x:-Ne bi dostant ji we re dirô j
clikim, u ez ji we hôv.t dikim lru hun yekitiya me xeranekin. Çir.ı'l
ki veqetanclin bes ji emperyalizma Emer.tka re altkart cUke. 11 

-(ı~ 

i
-(2) 

ŞahSeleki bitone ev kuştin ditiye. vt ~ahidt ( Jean Bertelino) 
ev rac1awe <li telew.tzyona Frensi ele (TF 1) Ü li ser vt tişt.t 
lli rojnama Sw!srô "24 Heures 11 ya 26 il ~ Ho ziran 79 ı1 11LE :ro
INT" ya 2.7.479 r6portaj clinivisône •. 
"Le Monde" roja pe:.p.ç~embô 22 Mijdar '79. 
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Ev ti~t ne xer.tbc. Iran gi~tt bala xxve daye ser girt.tyen ko:asolosa Erner.tka, li Tehrane. Xumeyni bang.dike ji bo yekitiya 
neteweyt, cliji emperyalizma Erner.tka. 

DestpGka Kanun '79 : Referand.um li ser gi~ qanunen Ir ane 
(anayasa,constitution) çe dibe. Ev referandum, li gifjl Kurdistan .100 7~ boykot dibe. Ji ber ku qanuna nuh ti maf nade gele Kurdu 
y~ elin b inde st. 

Niv8 Kanun '79 : SerokmKurd li dawty~ ji hikumeta Irane 
p:ıo j ekı j i bo giı, hinclikay.tyen (xelk""enhincliki) netewey.t c1ist.t
nin. Kurcl v~'e proje tavejin. Ji ber lm ev ne prıijeki otonomiye, 
1~ "xvve 1clarekirin.e" (l) Ango ev proje pir tenge. i1 ne otonomt-
ke j i dil u bi rast.tye. . 

Niha çi di· "6~ 'l Dan u standinen nUh li aıiki ç.Sclibin, li 
ali;JS din jf fjlereki clijwar heye. 

P.S. Me ev niv.tsandin ji KENDlı.L, "LES KITRDES EN IRJJ\I 11 Groupe-. ment pour les c1roit des minorites, 12, Rue Hanore Chevalier, 
Paris 75006, Cotmeh 1979. wergirt.(stancl) 

- (1) "'Le TI10NDE", roja se~embe, 18 Kanün '79. 

Ji bo nuçeyen nuh yen Kur:listan, eli h~jmara vvere de erne dtse .. , 
di kovare de biniv.tsin. 

www.a
rs

iva
ku

rd
i.o

rg



9 

ME§A HEZARA.N ÇI GUHERA.ND ? 

Wek te zanin roja 9e Kanune bi deh hezaran kes, diji bi çekbun u 
çeken atome li Bru~sel di skakan de me~in. Di vi kate dawide ev mi
ting, m!tinga mestirin bu li Ewrupa rojava ke çebuye. J.i gifjl wela
ten ewrupa bi koman meroven aştixwaz, demoqrat u peşverU be~j~darbun 
u diji d~vaziya biçekblina dewleten emperyalist u çeken atome den
ge xwe hil dan. 

Dewleten bi derkirina çek u çeken a:bome merovtiye tehdit dikin.· 
Arınanca emperyalistan herwexti buye şer u dijminayiya gelan li hem
ber hev. Qiqas :ter u nsxwe·ı;ıi di nav ge1ande , di nav dewletande çe-. 
bibe, emperyalist wesa çeka di:froıfin u serweta xwe mezin dikin. Le 
di çerxa b!stade rewı;ı hate gUhertin u ı;ıeq li emperyalistan ket. He-
·ze~ sosyalist li hember van tiı;ıtan rabun u heza emperyalist ta had
deki rawestandin. Ve care emperyal!st hew kar in weke ku evl dixvvazin. 
ı;ıer derxin u nexweı;ıiye bexin nav dewletan, yan ji gelan. Herweha roj 

·bi ro~ heza sssyalist. bi hes u xwirttir dibe. Gelen bindest ifere xvve 
bi arıkar!ya heza sosyalist dikin u xelas dibin. Xelasbuna wan be
re wan d.ide heza sosyalist. ·ve care ewj.t diji emperyalizme ıl ko
lonyalizme t€koı;ıine dikin. Ango bi kurtayi heza emperyalist roj bi 
roj be hez dibe.Le bele heza sosyalist, peı;ıvern,aıJt.txvvaz u demoa
ratik xwi.rttir u zedetir dibe. Ji ber ve yeke emperyalizma cilıaiii 
(serkeşen VJe emperyalisten Emeri.ka) dest bi zedekirina Çekan kir. 
Qeken atom& xvvestin ku li ev~1rupa rojava bicih bike. Arınanca we ve 
minti~e bike wek qereqoleke li diji "telılUka rojhilat" heza sosya
lis.t u peşvern. Anina van çokarı u bicihkirina wan li ewrupa giı, 
gelen ewrupa dixe peıtı agirek.t.· Gelo bes gelen ewrupa? Herweha giı;ı 
merovtiye. Bi hezaran, hetta em karin bejin bi milyanan bi teqqi
na çeken atome we en kuştin. 

Li ser van bir u bahweriyan bi hezaran kes roja nehc.kan'llne 
li Ernksel gihan hev u diji ve yeke meı;ıin u ev çek nalet kirih .. 
Le mixabeyo kapitaliaten ewrupa dile maıne xvve Sam nehiı;ıtin, li 
gor qeraren NATO qeraran werdigrin. Ew çeken atome we bene evvrupa 
rojava! Burjuvmzi, he ti wexti li gora xv·mstin u gotinen xelke 
nekiriye ku ve care wek xwestin bi hozaran, hetta bi milyanan 
kesi bike. Ji bo burjuwazi yek tiı;ıt mUlıime: pere. Le bele hişyar
buna gelen bindost u ı;ıere azadiya wan li diji kolonyalizme, fjle
re karkeran (proleterya) dewleten kapitalist u ı;ıere devvleten sos
yalist hemb~r emperyalizme her roja diçe behtir bi h$z dibe u· 
emperyalizme bi paşde dibe. 

HEZEl\r PEŞVE...liU U AŞTIXWAZ DIJI ÇlEK:SUNE ŞERDIKIN. 
• • ı. .•, • • 

Iro li gifjl welatan, hezen pe~j~vern, li dij! çekan ( çi atom u 
çi ne atom ) ı,erek! pir mezin dikin. Ji ber ku ew zanin fjlerG' 
ji bo aı;ıtiye ji ı;ıere azadi u demokrasi naye gUhertin.(veqetandin.) 
H A t • 1 . " t-t- A A k "' 
ıç ı w se afjl .ı.xvvaz, peı;ıveru çe a naxwaze. 

Em bahvver dik in ku serketina ,-;ere afjlt!ye li dij i emperyalİzme 
mirnkine u ev serketin ji bo heza :pe~vern gaveki mezine. Eger 
me~a 9 e kanılne bicihkirina çeken atome li ewrupa rojava ne sekinan
dibe~i, naye gotina ku heza aı,t.txvvaz ü p6~veru we be hez keve yan 
be heze. Pe~deçuna hezen pefjlvern her roja diçe derse ji roja çuyi 
werdigre u li gor v& yeke ier8 xwe bi peı,de dibe. 

Emperyalizm we mire. Ji ber ku serket in ya azadi u aitiyeye. 
Ji komelen demokrat.tk yen Kurdistan li ewrupa, KOMKAR, TEKOŞER 

u Yekit.tya Karkeren Kurdist'an li' Bollanda bi hevre Me~in. DDKD ji 
be~dari mitinge bubu. . 
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1'11E ÇI KJRJIUYE ? 

23 Cotmeh 1979, En!ya M~ ere el· Fonds ~evek li ser Kurdistan çe kir. Di ve r,:eve de endrunô Teko~er, li ser Kurd.i~tnn peyiv.i. 

9 Kanı1n 1979 li Bruksel Teko~er tev KOMKAR tt Ye:l<:::.t;;tya Karkeren Kurd
istan li Hollanda dij.l:.çekôn atome me~in. Bi doh hezarroı kosôn a~ti:JÇwaz ft·demokrat hatib11n 11 dij:l çekon atome b11n yek dest. 

31 Kanun 1979 , Di ~eva eni:ya dij.l: Nija.dpare~.ty~de k~ma. folklor · ya TEKOŞER beıjıdar btl u govenden Kurdis-tan p8~a.ndan •. 

5 Çille 19$0, Yek.l:t.i:ya Karkeren Turki li BelçiCa (BTIB) di vt3 roje de civ!nek bo xelke ~~<::ir. TEKOŞER ji be~dar.l:ya ve şeve.kir 1l diji karbidestOn Turki gotar xwendin. 

27 Qille 1980, civi:na TG.ko;er ya soJ.ewexti~ Li r1lpele 13 binôre. 

6 Sibat 1989, se komolôn internasyon3l ( Ligue P~ur Los Droits des Pe.uplest·L:tgue pour Les. droits L'Homme,Ass. Belge; do Juristes 
Democr2tos.) li ser Kurdistan civl:nc;k klıin 'C. poyi:v.in. Profesorô Hu..kukô François Rigaux serektiya vô ıjıevô kir. Kesen ku be,ıdar b11n il li ser Kurdistan poy.tv.l:n, rojnamevan tl W;.vis.kar G. Chal·iand, 
ıti.v1sl{ar tl Hukukct P. Mertens tl niv.l:ska+ Kondo.l ( kurde) • Pir kos hatin g{lhdar.l: kirin. Pa~re pirs 11 bersiv çô b11n. 

Em sipa.si hevalbenden gelô Kurd Prof. Franşois Rign:ux, rojnamevan u niviskar G. Chaliand, Nivİskar 11 hlquqc.t P. Mortens O. nivts
kar Kondal dikin. 

TEKOŞER 
..4. 

EME 9I KTI\f ? 

1 7~ sibate 1986.. civ!na TEKOŞElli fek!tiya Sosyali:stôn Flo.man re 
heye. Ev civ.tn ji bo ku em kar i bin hô ba~tir bi hev 11 din re karhikin çô dibe~ 

li Fro.nso. Di hoyva Ni:sar.:.8 de bi Yekit.iya Xvvondokrut?Ôn KurdistanAro cojna Ncr;vroz WG e p.trozkirin. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • e • • e • • • • • • a • • e e • • • • o . . . 

Ji bo :x:vvend.;:;vonôn kovare! 
Ji bor çend problômo. me nikart bu hSjmaro. kovare ya. 3 di vrextô X'vvede ç:ip bikin. Em mecbur ketin ku em hujmara 3 tl 4 bi hevre bidne çapô. Ji gi~ xv1endovo.nôn kovara ··TSKOŞER em 18 bihurtine dixl'vazin • 

• • • • • • • • • • •.• • ~ •• o •••••••••••••••••••••••••••••••• 

Ji bo 

KURDISTANA A Z A , Y E K B U Y I , S 0: S Y k. L I. S T 

pÔfıkevin ! , 

Şaıfi. di hejmara 2c1e ya TEKOŞER , Mpelg U me goti:ye JJ.J.'-.. SOR 
(komela ~artizanen çep, koriftnist) xe:lete. 
nstİya we eve. AlA SOR, roj~na ~artiya Kom11niste. 
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XWENDEVJ~ DINlVISIN OKUYUCp-Llı.R Y.i'...ZIYOR 

• • • • • • • • • • • • • • • • 

J)oyin lu-ka.daı,lar, 
G5ndordi~iniR ikinci soyi derginizi aldin. Ilgi vo ilnkanizo. te~e

)rl!rlcr. ŞÜ~hesi.z ki derginiz ve çnliı,no.lariniz fo.yda.l.id.ir. Ve bilhas
aa bulundugmıuz ülkedeki bilyük bir bo;lugu ki~ncn <,lo olsa dolduruyor. 
Bir toplun ol'U'o.k so.yi bakinindan di~er irklnrln e~i t r:ıiktnrdn snyi~ 

liri..z. Hntto. yer yer ço~u~ teı,kil ediyoruz. lma. onlnrlo. nt bo.ffi. 
yi.lıüyoniyoruz. Tabi sebebi r:ıolun. YoJ.nizlig,imizdir. ( ? ) LDlcin is
tersek yürUyebilirizde. 

Sizinle. pek ilgil:..nır:ıcd6tı. Zira henı1z hi.ç,birin.izi t.anir:ıiyorun. Son
ra benim sibhi durunun bozuldu.Bu sebeble kesin o.ro. v0rmiı,irıdir. Mec

bur olmndL"kço. pek no~gul olrıoı:ı. 
Dc:rginizin dili fona snyilı:ıcı.z. Fn.kn:t ycı.ziliı;ı ve ir.ılcı. ho:tolcı.rina 

dikkat odin. Çünkü her Kürtçe yayinileris.i için nehaz olcı.c~~indnn 
. "iyiyi" tor.ıel 3lnruniz lo.zi.rıı. Kürtçe 1 do"ü" harfi yok, 11u" ho..rfi vo.rQ.:ir. 

Bedirx2lllo.rin bu gün için nüno.ko.~esiz .kabul edilen alfabesini dcgiı;ı
tirmiyelü:ı. Kurm8,llci ~ivesi ve .ycı.ziliıti için cıyrica Oso2n Sabri, Nu
rettin Zo.zo. gibi dilciler vardir. 11 Çıyn" dergisi ve 11 Ii.'l.W~ 11 .iyi ör
neklerdir. Hcı.ttn:.":.ı.Zlı.DI" dorgisido dil bakinindan tokdir edilir •. 4İro. 
dil için savo.ı;ı veriyoruz.!" Oylo olmazsa hangi r.ıillotten oldugm:ıuzu kin 
bilecek ? 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• · ••••••••• L ••.••• 
' . . . ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ . . . ~ . . . . . . . . . . 

P.S. 

( ? ) 

Scl~ıl~x, sevgiler. 
H • Y • HOLLl~Dl ... 

11ektuburı, di~or bölünü konuyla. ilgili olr.ı::ı.digi için de.rgiye 
no.dik. Dev~inin oldugunb. dair noktcı.lnr koyduk. (T~koı,er) 
bu soru. i~nretidc bize cı.i.t:tir. 

Bersivcı. Teko~er ji bo . " ,., ve nru::ıo : T·eko~er' in cevcı.bi : 

cı.l-

1v11:rin H. Yildiz, 
Mc nruno. te ya dawİ ku te li ser niv.iscı.ren di kovcı.ra me Tekoı;ıer 'de 

-G. n:iv.ts.1na xelet wcrgicrt. Spastyôn germ ji bo hevalbendİ -d :,.tre-
ten tc. . . 

Di v~ npme .. de me dixwest çend ti~ton bej in, ku. derbarey.t hejmarn 
d~wemtn yu kovcı.re·fi xelet.tynn diçe. 

Ev xelett di hejmara d~emtnde ji bor çi çCbtln? Wek xuycyo kovo.ro 
bi dckttıo te niv1:sandin 9 u stcnstl dib~. He.jmaru ycl{emtn "P hejmcı.rn 
dfiwemJ:n ne bi yek do.kttlo llıcı.tine niv1sondin. Di dekttıoya d-6.wemtnde 
jiboni dnnino. ser ttpen. "u" tl "i." nokttt. zirnv tt direjkirine ··(:n"" 

ne b-6.. A:ngo bi de.kt.tloya dÜwomJ:n mo nikcı.rtbfi "tl" -a "İ" deynin. Ji 
bor v~ yeke mc ti çcı.royİdİ no dtt. Em znnin ku niv.tsnr xele t di ha-
tin ni vJ:s.tn, le belô be çarcy.tyS em do.f'dan. . 

Li ser xebo.to. me yt styas1. ji te çend tijt gotinc. Nu kcı.rin b~jin 

ku, li gor İmknnen ~Ne di navbern so.lckide xebutekt pirr mozin h~te 
kirin. Di nezİkde broı;ıüra li ser mejuye Kurdistan d"uwom.tn ccı.r ho.te 
ç::ı.pkirin. Bro91İrcı. li ser abort u çnndcı. Kurdistan 1000 heb hcı.te 
çapkirin. D.i oynt wextide herd'ft bro~ ""u bi dft zmo.nn t.en çapkirin. 
Her ccı.r 1000. · 

Ji bo xcbntn mo yt di snlekedo hcı.te .kirin li hcjmara kovo.re ya 
dftwemtn bo~c 1\.ur9,t rO.pol 7 binôre. D.i hejmarn a tt 4 j t bi Turk.t wt1 
kirinin mo en nivJ:sond.in. 

J~nnccı. mc p~ı;ıdcbirina zman~ Kurd1 ye, cm dixwazin bi zmanekİ pnqij 
bipeyi.vin u bini.visin. LÔ gelo tro mimkine ev ti~t? Na. Ji. bo vt tir,~i 
gerek zcı.ntngchek li ser zmane KurdJ: bixebi t$ .tr ev zantnge zmanekt ' 
paqij de rx@. Paır v1 ti.~tJ: ne mimkine ku zmaneki Kurdt ji aliye g~ 
komele, po.rtt, eni hetcı. kes wekhov bi nivisin. 

Silo.van ı,ore~ger1 
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B::JLQIK.i,.' cla KURT 1~9~ yeOGI~lWIL~R BL:t.LIGI 
T-:-;1I'"QQ'"G'R J2J \.. !tD 

BU GUNE IC~D:ı.R NE Yı..PTI ? 

Daha önceki sayimizcla~ Kürtçe kisrııin~i.a, ayni yazi yay.inlanmi~ti. Bu yazinin Türkçe, 1 ~~~e de yazilip ;{üyinini gerekli bulduk. Ki clert;inin ikinci sayisini basip clafti ttiktan sonra olumlu bazi çali~malar :~aha yaptik~. Bunlarüla tarihleri ile beraber a~agicla;ı . (laha önceki sayic.a tercünıesi çikan yaziyla beraber yaziyoruz. TEKOŞ:&1., çali~malarina dok;uz ayc1an beri ba:;ılami~. (1) Bu aracıa ne yapiidi ? Bu günden sonra ne. yapilmali ve ne için ? Bunu belirtme geregitıi cluy1uk. 
TEICOŞER~ kurul(lugu ve çali~ma karari alJigi ·zaman a~agiclaki amaçlarla çali~malarina ba~lac1i; 
11 Egitsel seminerler için çali~manin sürekli yapilmasi, bilimsel bir yapi kazarımali ve her üyesiıli iyi bir ~ekilde ulusal meselesinC'.e yetifjtirmek. Her üyeye örgütün önemini ögretmek, pasif ve claginik bir örgüt yerine aktif ve mili tan ~Jir örgüt kurulmal i. 11 sapilr, opo:ı;-tunist ve revizyonist filcirlere karşi müca(~elenin yürütülmesi için sürekli toplanmak ve seminerler düzenlemek. 

. 11 Ma:ksizm-Leninizmin iyi taninınasi ve böyle ce sapilc aldınlara 
kar~i kesin kararli olmak. 

ır ' ' ' e • • • • • • • e o • • • e • o o • o • • o o e • o • • o o G • • o • • • • o o o • o o o • • • o • o o o • o • • o • • 
• • • • • • • • o o • • ~ o • ~ • o • o 

"Ulusal ıneselemizi iyi tanimale ve Kürt halkinin :kurtuluşunu sat;liyacalt ·yolu iyi ögrc:rımek. . . 
11 Sömürgesilik ve-emperyalizme kar~i halkimizin mücadelesin~e yerimizi bilrnek ve ögrerımek. Her tUrlü imkan kullanilarak Kürdistan 1 da verilen özgürl-ük mücadelesine ~..le stek saglamalc. 11 Emperyalizme ve sömürgccilige kar~i Kürdistan ve çevresinele verilen proleter savaıjti}ni (lesteklemek, emperyalizmin bô1.ge ::len çDm1asi için devrimci güçlere destek olm~ • 

"Ulusal sorunumuzu p:ropagan.:.la yoluyla tani tmalc, clil, leül tür, tarih ve iktisadi ya~anti şıeklini clünya karıu oyuna tani tmak. " Sosyalizmi anlamak. 
11 Belçika 1 ~~a Kürt i~çi ve ögruncileri birbirine l-ca;ynaştirmal-c ve birleştirmek'J 
Yukarci.a belirtilen şeylerin clogrul tusun1a TEKOŞEH öre,ütü bu güne ka"~ar çalişımalarini. ara vermeden yapmi~tir. ~:Tali . pro blomler yüzü:den bu güne kadar isteyipte gerçckle:§Jtiremc;clÜmiz bazi ~eyler varsaıla en kis.a zamanJa gerçekle~tirilecek • 

.ı:· ... :vrupa ülkelerinele Kürt Işçi ve ögrenci örgütlerinin çalil§lmalarinin sinirli oldugu l:ülirımektelir. Bazi örgütler seneele bir Nevroz 'u yapar, bazilarida bir iki. sefer o lmal-e. ~artiyla billiri ·~lagi tirlar. Fakat faydasinelan çok· zarar getiren. bir sürü . .sürtü~mc. Bazi örgüt veya fe.:.lerasyo larila kendi taraftarıarinin. (parti) .. vasi tasyla eliger örgüt ve fe:lcrasyonlara karşi cephe almişlar. Hatali ve z2rarli. bir çali~ma yaptiklarini:n farkinc.l.a r...1egillirler· herhalde. 
Nasil ? bazi gruplar. ele~tirilerini.yaptiklari zaman, Jogru veya yanliş icl:lialarini yaparlar. .f...maçlari ken.lilerini .en 'logru kabili ettirmek. Falcat kime kabül cttirmek? Şunu rah2.tlikla söyliyebiliri,z ki kon'li r}avasini bilen, mÜCa'.lelc şeJr,.lini bilen hiç .. !{imseye degil. Fakat o kişilere ki yeni kazanilmiş , . örgütle re yeni . kayit yaptirmi~, ve siyasi anlayişi zayif olan kiijıilerc, ayni zaman:la · problenini iyi arıliyamamiljl şahislar, kolaylikla bu alaat-

-Ql) Kasim ayinda bu yazi hazirlo.ndigi için o aya göre z·aman 
hesaplaıınıi~tir. 
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kanabiliyorlar. 
· Ikinci· büyıifk hata :.la: çogu ycrlor,le görüyoruzki baz.i, dar 
görü~lü örgütler kendi menfaetleri hangi tarafta varsa~ propagan
dalarini 1 e~i tim çali~r.ıalarini ona gC5re yaparlar. Yani gerçe~i 
söylemezler. Onlar KürJista..."Yl 1 in sorununu bilerek tahrip ediyor
lar. Bunlarin bir kisminin bu ~ekilde haraket etmesi sebebsiz 
deftilclir. Dalıa önce yaptiklari mücadelenin hatali oluşunu giz
lemek. Bu yüzden doeruyu sC5ylemek istemiyorlar. Onlar, gerçek 
yüzleri !D'rtaya çiktigi zaman, ki tl elerden tecrit olacaklarini i3ri 
biliyorlar. Meseleyi tamamen c1efti~ik söylüyorlar, ki tecrit ol
masinlar. (Burjuva taktigi.) S8z de~i~tirmek fak:at pratik ayni. 

Kitle ve MÜcadeleye bu tür şeyle..r ne biçim·zarar· getirir? 
Bu sorUn.un cevabini ~urdan çikarabiliriz. Bati ~·:ımanyada düzen

lenen bir seming;rde, Tekaşer 1 elen iki arkadaıf dinleyici· olarak 
bulunuyorlardi. Bu seminerde 1961 senesinde ba~liyan ve 1975 te 
yenilgiyle sonuçlanan ihtilal ilf!lendi. Semineri hazirliyan lçi~iler 
baijitan sona kadar ihtilali Övdüler, Pl!!>K 'nin hiç bir hatasini belirt. 
mecliler. Onlara göre mazlum,. fakir Kürt Halkini dünyada hiç kimse 
desteklemiyor, yaihnizdir ve kimsesizclir. 75 ki~i kadar bir dinle
yici topluluk vardi.. Hepsiele okuma olanaJ·clarindan yoksun ilf!Çi. 
lilila gelen soru ~u: O i~çiler meseleyi gerçekÇi bir açidan nasil 
anliyabilirler? EfterkL her ~ey ~erçekçi bir a_ç,ü1an ortaya koyul
mazsa, doftrular söylerımezse, dogrularin yaninda yanli~lard.a söy
le:mnezse nasil ba~arili bir çali~ma yürüt··ulebilir? .~caba meseleyi 
yanli~ qnliyan ki~i veya gruplar bir gün anti-sC5mürgecilik, anti
emperyalist mücadelede, IC\lrdistan Ulusal Kurtuluı, Nucadelesinde 
bir engel duvar i olu~turmazlarmi? Bizim amaçlarimiz bu duruma 
bir son vermek. Bizim için gerçekçi, düzenli, uzun vadeli, teme
line oturmuı, bir mUcadGle gereklielir. . 

:Nerede ve niçin. ele~tiri ya:Jilabilir? 
E~erki mücadele içinde horhangi bir grup,. örg""ut veya parti, 

hatali bir i~ yaptiysalar ele~tiriye maruzclurlar. ::..silsiz ele~tiri
ler bize zarar getirir. Bunun yaninda her örgüt veya part~ kendi 
hatalarini kabül etmeli. Hatasiz hiç bir unsur yoktur. Egerki ha
talar clüzeltilebilinirse çok ~ey kayip edilmez. 

Biz tekrar TEKOŞER'in bir senede yapjiklarina döneliM. HeB~ey
clen önce, bizim amacimiz kendi moselemizi ilk planda Belçika, im* 
kanlar dahilinde .:'...vrupa 9 kamuoyuna anlatmaktir. Yayin, festıval, 
kiil türe:tgece, bayram ve yür··uyüşlerin vaai tasiyla, bu ar:ıaçlara 
ula~ilçı,bilir inanci.ndLayiz • .: .. yni zamanda enternasyonalist da;jani~ffi 
mada yerimizi almaliyiz. i:ı.nti-emp<::;ryalist C5rgütlerle siki b,tr 
dayanişma içine girmek ilk planimizeli ve halende bu amaci güdü
yoruz. Çünkü bizir1 mesçlemiz., bizim savafjlimiz, anti-emperyalist, 
enternasyonalist mücadeleden kopuk de~ildir. · 

Bir başka ~ey. daha: Kürdistani sömürgelestiren ülkelerin 
" sol " ô·rgütlerinin revizyonist, oportUnist ve ı,ovenist yüzlerini. a~iga çikarmak için, onlarin anti-propagandalarini tesirsiz 
hale getirmek için siki ve ciddi bir çalilfma yapnaliyiz. Her fir
satta, gerek yayin gerekse ba~ka türlü çalirjımalarinıizcla gerçefti 
söylemeliyiz. 

Şiridi tarih sirasiyla yaptigimiz çali~malari a~a~iya yasiyoruz. 
1- 7 Nisan 1979 : Nevroz kutlanc.li. Gecede kisaca Kürt tarihi 

ve milli .meselesi hakkinda konu~na yapildl. TEKOŞER in. falklor 
grubu Kürt halkinin milli oyunlarindan bazilarini oynadi. Kürt m 
mUzigi halka sunuldu. 2)0 ki~ iye yalrin seyirci vardi gecede. 
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2- ı Mayis 1979 : Uluslararasi işçi sinifi dayani~ma günü, L:n
vers1te,Belçika Konıünist Partisiyle bGraber ı I,/;:ayisi lrutladik. 
Yürüyü~ten sonra büyük bir salonda 0yunlar sergilencli, konu~ı
malar.yapildi. Burada tekrar KÜrdistan üzerine kisa bir konu~ma 
yapildi? Kürtfolkloru sere;ilendi. Geceele 2000 ki~i kadar bir 
topluluk vardi. · 

3- ll Mayis 1979 : 11 Halklar in Dayani~masi" . gecGsinG katilan 
örgütümUz kisaca Kürdistan üzerine konuşma yapti, konu~madan 
sonra.Kürt folkloru gösterilcli.Saz G~liginde türküler söylondi. 
Çogunlugunu Latin L.rııerika 1 dan oluştTıran örgütler gGceye. renk 
kattilar. 600'ki~i kadar seyirci vardi •. 

- 19-20 ll/la is :aiı9 9 : Halklarin r,IücaclGlesi Orgütünün düzen
gi iki gunlük ulus ararasi. bayrama Tgkoşer 'la. beraber -20 
•t katilmişti. Her ir örgüt kendi halkinin Kül türünU orada 

gösterdi. 2000 kişi kadar seyirci vardi • 
. 5- Haziran '79 un baıjılarinda Floref 1 tc ··uç günlü."k uluslararasi 

~enlikler vardi. Şenlikler e TEKOŞEB. örgütü .Halklarin lrJ:ücadelcsi 
ilG beraber katildi. lOOeyakin örgütün katildigi bu ~eıliiklere 
müzik ve falklor gösterileri yapildi. 10,000 in üzerinde peyir
ci katilnüıjıti. 

6- 12-15 Haziran '79 ~ Uluslararasi Flanderen Festivaline folk 
lor gubuyla katil dik. Kürdistan' in bayragi günlarce dalgalandi. 
3<000 in Üzerinde bildiri da~ittik. Festivale .katilan e;ruplarin 
devletleri ~unlardir: Kürdistan, Polanya, Yunanistan, Qekoslo
vakya, l:.lmanya, Hollanda ve Belçika. 4000 kadar seyirci vardi. 

7- 18,19,20,21 Haziran'79 ~ Jambes 1te Uluslararasi ~Nalonie 
Festivaline falklor ekibiyle yine katilan TEKOŞER örgütü Kürt 
folkloruncla;n bir kaçoyun oynacli.Festivale Portekiz, Fransa,
Polonya, Macaristan, Norveç, Hindistan, Flanderen, ~Jalonie ve 
K"Circlistan falklor ekibleri lcatilmi~lardi. Kürdistan Bayra~i 
yine 4 gün dalgalandi. 

8- 25 Haziran '79 : Damme 1 de Uluslararasi IrolTUR gösterisine 
katildik. Bizelen başka 100 adet örgüt daha vardi. 

9- 30 Haziran '79 : Brüksel' de Iran Konschloslugunun önünde 
pn testo mitingi 19 örGütle beraber yapilcli. Protesto mitinginde 
Humeyni gericiligi ve Kürt halkina kar~i olan milli baski poli
tikasini ortak bir bildiri ile ele protesto ettik ve dc;"gi ttik. 

lO- 1 ve 2 Temı:nuz '79 : Uluslararasi Kül tür Gösterisi-Waloniye
kismincla sergi açtik. 

ll- 15 ve 16 Te:dırıuz '79 : Belçika Komünist Partisinin yayin 
organi olan gazetesi Kizil Bayral:: 1 in senelik bayramina öre:,üt ola
rak Konü.nist Partisinin Leuve şubesi ile katildik. 5000.ki~inin 
katilcligi bu günde 2000 e yakin bilc'Liri claP,i ttik. 

12- 20 ekim '79 ·:Kürdistan Kül tür gecesi Leuvcm şehrinele yapildi. 
Geceye 150 kadar seyirci katilrııi~ti. 

13- 9 Kasim '79 : Den Haag 't a Ho:il:ılanda' da Kürclistanli Işçiler 
Birliginin yapti:::;i Kürdistan Kü."ltür gecesine falklor ekibi ·ilc 
katil dik. 

14- Bir kuruluşun yildönünü vasitasiyla davet edilen T-SKOŞER 
falklorekibi çeşitli oyunlar sergilec~i. ( 24 Kasim' 79.) 

15- 9 ~"i.ralik '79 : Brükse:ıt'cle 1 lı.ton silahlarina Hayir' mitingi 
yapildi. Bu mi tingo lO binlerce bariş seve:- denokrat insan çe~i tli 
avrupa ülkelerinden katildi. T==:KO ŞER, KOiv:ICLR. ve Hollanda' da Kür
distan 'li Işçiler B:i,.rl.fgi :r:ıi tingte beraber yür""uclüler. 

16- 15 aralik '79 : Fasli Ogrencilerin düzerııecligi geceele sergi 
aç:i)di. 1000 e yak.in seyirci katilmi~ti. 

l 7- 31 i' alik '79 : Irkçiliga Karşi ~10..cadele Cephesi 'nin d.üzonle
di . uecoyc ._, k r e,_. bimiz katilç1i. Geceye 1000 in üzerinde kişi 
k.:Stı- katihüşt.i. Irh:çj iga Karşi r~1:1cadele Orgütünc~e 90 ô,rgüt var. 

~ A 
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-18-.5 Ocak 1980 : BelçDta t da Türkiyeli Işçiler Bicrli~i (BTIB) 
Türkiye'de artan .fiddet ve baski olaylarina karıfi bir oturum hazir
ladi. Çe şi tl i örgütlerin katildigi ve baskilari protesto ettigi 
bu gündeTekoıfe~ 8rgütü de baskilari prot$to~ etti ve dayanişma 
konu~nasi yapti. 

19- 27 Ocak 1980 tarihi~de örgütümüzÜn senelik Kongresi oldu. 
20- 6 ~ubat '80 de Uluslaraasi 3iç öreütün ( Insan Haldarini 

Savur.ırıa Orgiitü, Hal1clariiı Haklarini ve Oz·gürlu1clm-rini savunrı'ıa 
Orgütü, Demolr..rat Hulrukçular Cemiyeti Belçika Şubesi) Kürdistan 
üzerine düzenledikleri açik oturuına· .uluslararasi hukuk -profesörü 
Franço'is Rigaux'un ba.fkanlik ettigi oturunı.a Fransa' dalil gazeteci 
ve yazar G. Chaliand, Yazar ve hukukçu P. Mertens, yazar KENDAL 
(Kürt) katilni~larcli. Kalaba]k bir kitlenin bulunclugu tarti~mali 
oturum son derece iyi geç;i. 

Kürt halkinin dostlari Prof. F. Rigaux, Gazeteci ve Yazar G. 
Chnl.iancl, Yazar ve Hukukçu P. l''Iertens, Kürt Yazar :K:CNDIUı 'e özel 
.olarak toşekÜr ederiz. ( Töko~er) · . . 

21- 23 Elcinı '79 : Kürdistan üze·rine ~1azereel Fonclş 'un düzenle c1i~ 
gi ki:runferansta bir konuşr:ıaci olarak davet edilen Tekaşer'in üyesi 
gecge Kürdistan üzerine bilgi verdi. . . . 

22- 23 Ocwc 1960: Belçika televizyonunun Fransizca kismi RTB ı 
de " La pensee et les Mommes u programinda Teko~er'in bir üyesi, 
P. ~.1ertcns ve başka bir ıc·urt Kürdistan üzerine konul§ltular. 

• • • • • • # • • 

••••• • • • • 
YAYIN lJıl .. NllTü .. NE YLPTIK ? (bizim yayinlarimiz di~inrla) 

a) Ocal-r, Şubat, llart '1.9i tiRf:ı.X'in irkçiliga kar~i infanıasyon 
~ergisinde, 13. sayicla, Kurdistan tarihi üzerin8 9sayfalil-t yazinin 
yayinina olanak sa~ladik.A 

b) Teıill:.mz-aftustos 79 : Vivant Univers dergisi, Tôkoıfer 1 in yar
·:1iniyla Kürdistan üzerine özel bir sayi çikardi. Bu derginin 
20,000 üyesi vardr. 

c) Belçika'da Kürt işçilerinin durumu üzerine Bareel dergisinin 
7. sayisinda ~Skoşer'in bir yazisi yayinlandi. 

d) Ecevit 1 e -Aralik ayinda, Isı:ıail Beı,ikçi 'nin serbest biraldl
masi için telgraf göndercl.Dc. 

e) Iki ay lik gazete" Der:ıain Le r:Ionde 11 ele Kürdistan tarihi ve 
ku~türü üzerine yazi yayinlandi. · 

f) T.CKOŞER ör[s'Ütünün yardir:ıiyla Brüksel ve Leuven Universitele
rinin dört ögrencisi okullari için Kürdistan üzerine tez hazirla
clilar. ( Bu.tezlerden birincisi yrurin bir zru~anda Flm1anc~ yayin
lanacalc. Flar:ınca ile Hollandaca ayni dillerdir.) 

Niçin aktif bir nücaclele ? 
Sönürgeci güçlerin baski ve zulnü ::ü t.fuıda inliyen Kürdistan 

halkinin bu günkü durumu biz yurtsever, c1enokr.:ıt ve sosyalistleri 
en alrtif mücaieloye sevkecliyor. Gerici Hur10yni 'nin Iran Kurcl:ıiı.s
tan' ina karı, i fa~ist pas darlarini hücuraa goçirme.si, Türkiye Kür
distan1inda faı,izmin kol gezr:ıesi, i~kence ve eziyetlerin günden 
güne artnasi, siki yönetinin artan haskilari kar~isincla ya~anti
nin zor bir J.urur.1a golnesi 1 Irak ve Suriye' ele ~ovenist B.,'J.S il{ti
c1arlarinin Kürt halkini asinile politikalarina lcar~i nücaclele 
her bir Kürt-sosyalistinin gCiTevidir. Ha:ib ir siyasi örgüt turı 
olanaldari ile Kürt halkinin üzerindeki zulr.rü açi~p. çikarr:.1ali. 
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Kürt halkinin Ulusal Kurtului§ı Sava~ina dost kazaıımalirlir. Egerki 
biz Kürdistan devrinci-der:ıokrat öre:,-ıütler dayani~arak rııücadelemizi 
yaparsa hi9 bir [:,'ÜÇ anti-sömUrgeci, antıi:.-eı:ıperyalist nücadeleı:üzi 
engelliyer:ıez. Fakat egerki h\Jr birimiz ayri bir ses olursak ve 
kencliba~ina yalniz ba~ina mücadele etneye devam ed2rsek mücade
lenian eksik kalmaai ~üphc getirnez. 

Biz, TEKO ŞER 1\<:,ütü olarak, her ilerici 9 yurt s. e ver Kürt örgü
tüne sesleniyoruz' r·.1Ücadele alaninda clayani~E13llizi deraokratik · 
ili~kiier içorisinde.geli~tirmenizin zanani gelniştir. Türkiye, 
Iran, Irak ve Suriye'nin gerici ve fa~ist gitçlerine karşi eylen 
birligi yapiniz. Heppinizin ar:ıaci ve heclefi.birleşik, özgür ve 
sosyalist bir KÜrdistan olnali. 

00.00000000000 

00000000000.00 

NOT Nisan ayinda Fransa'da KürcUstanli Ogrenciler Birligi ile 
T8kor§ıer, Ncwrnz bayranini hem Fransa' da ( Pariste) hendo 
Belçika' da Kutliyacaklar. Belqüka 1 da Newroz, Li ege ~e h
rinde kutlanacak. 

0000000000000 

ooooooooooooo 
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• TEK OS ER 
Union dn Travailleurs n ıhudiams Kurdes en BelgiQUe 

KoerdisctPJ At't)eiders en Sn.denıengemeeneı:hiP in Bel9ii 

YekltlyaK..-ker ü Xwendııwanen Kurd W Betçilca 

UNION DES ETUDIANTS DU KURDISTAN EN FRANC 

YEKiTIYA XWENDEKARt:N KURDISTANE Ll FRANSAYE 

EYLEM BIRLIGI KARARI 

Biz Belçika'da KOrt IiÇi ve Ogrenciler Birligi - TEKOSER - ve Fransa'da 
Kurdistan'li Ogrenciler Birli~i, Fransa'da Kurdistan'li Ogrenciler Birliginin 
22, 23, 24 aralik 1979 tarihli 4. Kongresinde bulunduk ve ~iagidaki karari 
verdik. 

Belçika'da KOrt Ii~i ve Ogrenciler Birligi - TEKDSER - Fransa'da Kürdis
tan'li Ogrenciler Birligi ile beraber ögrenci ve ii~i ôrgütlerinin birleiti
rilmesi ve eylem birligine gidilmesi i~in ~aliima karari aldilar. 

BERABER YAPACAGIMIZ IŞLER 

1- Nayin ~aliimalari: 
a- Dil üzerinde broiür ve kitaplarin basimi. 
b- Kürt tarihi ve kültürü üzerine broiür ve dergilerin basilmasi. 
c- Kürtler ve Kürdistan sorunu Ozerine yazilmii kitap, broiür ve dergi

lerin toplatilmasi. 

2- KültOr geceleri : 
a- Newrez'un ~irlikte kutlanmasi. 
b- KOrdistan sorunu üzerine informasyon gecelerinin beraber düzenlenmesi. 

3- I~ ~alhma: 
a- Broiür ve bildiri vasitasi ile informasyonun kariilikli yapilmasi. 
b- Yeni olaylarin zamaninda degerlendirilmesi i~in devamli gidip-gelmek. 

Eglem birligini olumlu bir iSkilde yürütebilirsek, birleimemizde söz 
konusudur. 

TEK DS ER 
Belçika'da Kürt Ii~i ve Ogrenciler 

Birligi 

Fransa'da Kürdistan'li_ 

Ogrenciler Birligi www.a
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Isveç 1li Yazarlar Birli~~~79 senesının arnlik ~inda Ba~bru~an SID.eyman Demirel ye Cumhurbc.~kani. Fciliri Korütürk' c gö"nderdikleri Kürt b.DJ.kinin üzerindeki k:Ültü:reı bc.skiyi protesto.telgrai'ln.rini aynen ya.zi-
yoruz. 

Sayin 
Sflleym:::ı.n DE\,UREL 
T .C. Bo.~bo.ko.n:i 

ANKL.RA. 
l'tlksok Mnkominiza, 

Stoclffiolm,l0-12- '79 

Her bir. ulus.kcndl dilipi., edebiyatini ve kUl türünü ıruı
L::J::ıno. h8kkin:1 sclıj_ptir. Bu.p.:un içindlıki dil ve. bo.~in özgü:r-
ıügü gerçek bi temel ":J.rt olmo.lidir. · . 

A Kürt dili, Kiirt edebiyo.ti ve kül türü bütün Türkiye Kiir
di.stcull:ndo. yo.snktir. Bu., Avrupa. :aıı:roijma HGyGti tnro..findw 
belirle:rımi~, ins on hnklo..rino.. ve C5 zgürlUklerino ko..r~i. bir 
so..ygisizliktir. 

Biz Isveçli ycı.zo.rlo..r, " Isveçli Ycı.zcı.rlo.r Cer1iyetinin " 24 ko.sit1 1979 to.rihinde toplruıdik ve dil ve bo.si.n özgUr
lügünü ortcı.dcın ko.ldi::;uı her tUrlU engeli protesto ettik • 

. Ttlrk hü.Künctinin on kisa ZQID.::u:;ı.do. Kürt dilinin üzerindeki 
yo..so.~i, Kürt edebiycı.tinin üzerindeki bo.skiyi ve Kürt kU."J.. tü
rünün geli~tirilmesini engcüliyon her türlü ho.rolwti.n kal
dirilmasini isteriz. 

S~gilnrimizlcı.. Isveçli Yo.zo.rlar 

Jo.n GERLIN 
BL'ı.§K.AN 

Sayin, . 
Fo.lıri Korütürk 
Cumhur b o. tıkani 

. JJ.'JKLJU~ 

YÜksek Mc.kruainizo., -

Cemiyet i 

Isvoçli Yo..zo.rlar Cemiyeti, btttfuı ü."lkeye yayilmiı, yazar 
ve edebiyat tercumo..nl.o..rindnn ol~c:uı bir cer:ı.iyottir. Norno.Jı. 
Olo..rak her bir Isveç.l.i yazar ve o.yni zo.no.nda yabonci yazar .. 
ve tercumo.nlo.r Isveçte kaldiklari nüddetçe IYB'no (fiF) üye-
di.rler. · . 

Cerıi.yot ilkolarine uygun olarak, I-svoçli Yc:.znrlo.r Corüyoti 
her za.r:w.n için dil lzgttrl'Ci~ü so.V'Ulı.o.co.ktir, böylece fikir öd:gürlügünü garantiliyenG.k~dar.nttco.dele eder. 4 

A Bu ro1Ü - o.yni zcu:ıo.nda ulusJL~o.rn.si. bir Bnorno sahip - üst'"'!' 
londi~irıiı& :r:ıesuliyot al tindo. tilkonizde siyasi sigüu:ıo. hcı.kki 
veyo. çcJ..i.ı,m:J. olnni soran jrabru:.ı.ci neslekt:J.~larin.iz için kul-lnnmc.k istiyoruz. · · 

Ko·rwımak·· için yurtlarini ter~o don g6çr:ı.en yazc.rlcı.r a:ra.sina 
do. Kürt yo.zo.rlo..r da vnrdir. Onun için, .Kürt hclkinin ve o
nun kill...tilıii Üzerindeki baskiyi .'Ülkeni.zde .vo koı:ı~u ÜlkolerdD . 
o.rcı.,ıtirnrıya ko.ro.r verdik. Oylekl, büyük üzfuıttiylo duydugumuzo. 
g6ro Kürt h::ı.lkinin problemiyle özel .ol.a.rrucilgi.lonen TW:k yo.
z~ Ioo::ı.il Be,ıikçi ve onun eserleri hakkinda sorutıturrıa yo.
pilip illkenizde bu ld.~i cozalo.ndirilı:ü.~ti.r. Biz 8yle b.ir yo.
zo..rin devrir:ıci k.i~iligini tabiki a.rıliyoruz. <;ünkü yo.ro.tici vo 
degi~tirici olon her kir:ı.se (politiknci) dovriracidir. 
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ülke y'll'arina ko.rı,ilikli tarti~r:ıayi rcddcetr:ıck (no.b.k'Ur.i btnck) 
insan hoklo.ri.yln bo.~datjırıiyo.n bir ~eydir. Yukarda belirtilen 
hütün bunlardan sonr~ IYB (SFF) Isr:ı.ai.l Beı,ilcçinin serbest bi
rxrilnns.i için goyret edcce~in.ize int::miyoruz • 

. St:ıygilarinizln. 

Jan GEHLIN 
BA~KL~N 

I,sveçl.i Ycı.zarlcı..r 
Ceniyeti 

• • e • • • • • • • • • • • • • • • • • • ~ • • • • .• • • • • • • • • • • 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

• • • • • • • • • • • • • 

DEv'IOKRATIK KITLE QıRGUTT.ıERI 

Demokratik kitle örgütleri temsil ettikleri kitlenin ekonomik
demokratik çikarlarini korumak ye kitlesinin bu yöndeki talepleri
ni gerçekleı;ıtirmek için olu.;d;urulan kitle örgütle:1"idire " Dernek
ler, f;lendikalar, federasyonlar, konfederasyonlar. 11 

I - Demokratik kitle örgütleri siyasi platfonn içinde. birer 
baski grubudurlar. Siyasi pcı.rti de~ildirler. Bu tjlU anlruna gelir: 
Bilindigi gibi siyasi partilerin siyasal ortamda hwdlmet olma veya 
mev.cut siyasi düzeni de~iı,tinne runaçlari vo.rdir. Halbuki baski, grup
larinin, yani demokratik ki tl e örgUtlerinin ne hü1cümet olma ne do 
mevcut düzeni degiştirme rurı.o.çlari vardir. Onlar, ·sadece mevcut siya
sal düzene veya hÜk:Üınete bnski yaparak 11 bu, b::ıskilari mi tingler, 
kitle eylemi, toplo.ntilar, yayinlarln yaparlar." Temsil ettigi kit
lenin ekonomik ve demokratik çikarlari için mevcut hükumeti v~yclıut 
mevcut düzeni bir takim tavizler vermeye zorlarlar. Bu-konuda bir 
örnek verrnek gerekirse : TIP, (Türkiye I~çi Partisi) ve TOB-D:ER, 
(Tüm Ogretmenler Birleşme ve Daycınişma Dernegi) i kar~ila~tiroıim. 
TIJ? bir siyasi partidir, arnaci iktidar olma ve ayni zoınanda m~vcut 
birjuvn d .. uzenini de~i~tirip kendi omnçlari dogrultusunda devleti 
de~iştirmek ve kullarunak anıncini taşir. Oysa TOB-D:ER'in Öyle bir a
maci yoktur. Onun arnnci sad.0?ce temsil ettigi ögretmen kitlesinin 
ekonomik-demokratik çikarlarini korumaktir. Bu Çikarlarini elde 
etmek için. demokratik planda bi takim etkinlikler gösterir. Jı.nı.nci, 
ö~retnıen ki tl esinin maa~, emeklilik, örgütlenme, sendilcal haklari 
v. b .o bir takim haklar elde .etmek için eyleme giri7ir. Bunun pro
pagando.sini yapar. Mevcut iktidari bu yönde tnvizlere,zorlar. 
Ya.ntb ·demokratik ki tl e öxgütlrinin. an).aci temsil ettigi ki tl e nin a-
mac ini korum~tir. Bu ruııaaini gerçekleşt.irmek için ynyinsal ve benzeri 
etkinliklerle tabanini bilinçlendirir. Eyleme sokar. · 

IT - Demokratik kitle örgütleri bu <::ı.mo.çlarini gerçekle~tirirken 
ikili bir yapi arzederler. -Yani denokrntik kitle ~rgütlerinin ikili 
bir yapisi vardir. ı- Mesleki yapisi, 2- Politik yq.pisi. 

Demokratik kitle Mrgütleri tensil ettigi kitleni~ ekonomlle çi
karlari için mücadele ederler. Bu yönüyle neslek örgütlerine benzer
ler. Ama bu ekonomik çikarlarini gerçekle~tirrnek için politikayla 
ugrn:jım3k zorundadirlq.r •. Bu yönüylede politik Brgütlere 11 siyasi par
tiler" benzerler .. Çüiıkü, onlar.ekonoıninin politikadan ba~imsiz olar.ıi
yncn~ina inanirlar. -Poli tikasiz ekonomik çikarin elde edilemiyece
~ine inanirlnr. Demokratik kitle örgütlerinin bu il<.:i yani birbirinden 
ayrmlmQZ bir diyale~tik bütünlük arzederler. Yani ne ekonomisiz poli
t.ikn, nede politikasiz ekonomi -olamaz dü:jıüncesini ta~irltJ.r. 
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III - Demokratik Kitle Orgütlerinin tabaninda kimler yer alir : 
Demokratik kitle örgütleri.tabon ö'rgütleridirler. Yani ekonor:ıik 

çikarlari ayni olan tabanin ço~nu ayni·bfinyede (kendi bünyesinde) 
b~indirirlar. Tabaninda yurtseverler, ilericiler, demokratlar, sos
yalistler yer alabilir. Yanmtabani knri~ik bir yapi gösterir. Ama 
tam bu unsurlari bir .:ı.rada tutan r,ey onlarin ekonomik. çikarlarid~. 
Yemi demokratik l{i tle örgütlerinin ynpisinda, yöne·tir.ünde ve tabanin
da Çe~itli görü~ten insanlar yer alabilirler. . 

Ayni ız;cunanda demokratik kitle ~rgtttleri ıil.kedeki mevcut siyasi or
tn.mdan etkilendikleri için ayni paraleldeki -siyasi partilerden etki
lenirler. Bu siyasi partilere mensup çe~itli gruplar demokratik kitle 
örgütünürı bünyesinde yer alabilirler. 

·IV.-. :pemokratik ki tl o ~rgUtlerinin •· . .. . - B zellikleri: 
l - Demokratik kitle örg{ltlerinin en önemli özelligi demokrai{ik 

merkeziyetçilik Ukesine g6re haraket etmcüeridir. Yani bu ô·rgUtlerin 
iç. bünye~ünde ve i~ıle;:rişind.e bu ilke egemendir. Bu ilke ıpu anlmıo. ge
lir : Bu örgtitler. demokratiktirler. Çünkü a,ı~a~idan yukariya dogru bir 
donetim mokamzmasi vardir. Tahnn tavani ·" y5netimi. 11 donotliyebilir. 
Kongre, oylar vs.lerle tavani ta.banin taleplGri do~rultusunda haraket 
etr:ıeye zorliyabilir. Tavan "yeni yönethı" her znrınn, her konuda tabanin 
sesine kul ok vermek ve tabanin g(:)rü~ünü alnı oJ.{ zorundadir. 

Demokraitik kitle haraketleri ( örgüt d~zeyinde) merkeziyetçidirler. 
ÇÜnkÜ merkeziyetç.i olmak zorundadi::ıüar. Yoksa. d<J.~ilmak zorundadirlar. 
Yani tavan " yBnetinı kurulu" taban adino. bazi kararlar alabilir. Bu 
kararlari uygulo.meya sokabilir. Tab3lı.da tavanin aldigi bu kararlara 
uynak zorundadirlar. Taban, üyelere er:ıredebilir • .A.mnçlari do~rul tusunda 
üyelere görev verebilir. Yönetim lurulunun bu kcxarlarmda dorne~in a
maçlari Q.o~rul tusunda alıncık zorundadirlar. Ak:si taktlıde y<:>nctin tnbc..
na ters düı,er, tabona hesap vermek zorunda.dir. 

2 - Demokratik kitle örgütlerinin ikinci bir özelli~ido, bunla
rin lego.l " knnuni" olmalaridir. Yani hükUinetten, daha dogrusu il~. 
gili yerlerden .iz.lıı alarak kurulurlar. Ve etkinliklerini r:ıevcut ya
salara göre sürcltt.rtt:t-ler. Ama bu dornekler.lıı bünyesinde yer ulo.n kad
rolar arQ.SindQ. lllegalite olmiyaca~i anlonin::. -gelmez. "Yani kanun 
di ıp i etkinlikler." 

V - ::Oemokrntik ki tl e (Jr gütleri konusunda iki sapma yani iki y.:ııı
li' vardir. 

1- Sa~ sapmn 2- Sol sapma. 
Bilindigi gibi demokrntik kitle örgUtlerinin mesleki yani.ile p0li~ 

tik yn:ni dJ_yo.lektik bir birlik içindedir.· Bu yanlardan herhangi bi.rimfı. 
abo±tna, insani dcrıokratik kitle 5rgtltleri. konusunda sapmaya gBtqrür. 

SAG SAPMA : Bu, dcı:ıok::rat.ik ki tl e. 5rgUtlorinin ncslcki yn:nim .a
bart.rcıadir o Oporttt:ni.stlorlc pasifistle:r danokratik kitle 5rgUtler1nin 

bu yanini abartarak bu örgUtleri birer neslek örgütleri .olQ.I'ak gö
rür,ono. göre do~crlendirirlar. 

Bu örgütler sadece Uyelcrinin ekonomik çikarlarindan baŞka b.ir ~ey
le ilgilenr:ıemcli derler. Bu örgütler politika ynpr:ımncıliclirlnr. Po,litikn 
yo.pmakla siyasi iktidar in hinci:r:ıi Üstlliıc çekerler. E~c:r biz politikayla 
u~a~irsak siyasi iktidar bizin tcı.lepleriı.:üzi yerine geti:rmez, derler. 
Bu, sa~ci bir görfi'tur ve sa~ sapmadir. Sapiktir. 

SOL Sll.P.Ml.. : Bu görü~te solcularin ve anar~i.stlerin g6rü;üeridi.r. 
Solcular bu kitle <:>rgUtlorinin politik yanlarini abnrtirlar. Bu örgüt
ler.iıı politik onaçlarindo.n bir tane s ide üyelerinin çikarlar i için nilca
deledir denilclii zru:ıan, bunm:ıJ.a alay ederler. Yani. bunlara gBre bu ô·r
gUtlcrin ekono:oik çikarlar için mücadele c:tnıesi <:>ner:ısiz bir ~eydir •. 
O:ırgüt birincil planda siyasetle u~raı,r.ıalidir. Ekonoı::ıik çikarlnr dog
rultusunda nücadele edenleri pasifistlikle suçlarlar. Bu kitle 5rgüt-
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lerinde bir tok siy2-si görüşün h::Ucin oln~sini scı.vunurL:ır. Bu ô·rgütlcrin 
bünycsinc~c y-:ılniz sosycı.listlorin do~il clenokr~tl'J.rin ve ilericilerinde 
yar cı.lcı.bilccc~ini irikcr cdrler. Dcr:ıokro.tik ki tl c örgütıcrini bircr si
y~si p2rti veycı. sosycı.list p~tilcrc benzctirler. ~slinucı. bu örgütlerin 
olniycı.n bir to.kin siycı.si görevlq:.ci bu ör ütlere yüklm:ıeye çcı.li,ıirlcı.r. 
Onlo..ri siyasi ikt,iclcı.rin c:ı.l t,ern:ıtifi ol:rr2k görürl~r. 

vı - Denokr::ıtik ki tl e örgütleri konusunda Mo.rksist görü~ : 
Mt::.rksistlcr, clenokrc:ı.tik .ki tl c ô·rgütlcrinin nef!leki ve. politik ycın

lnrinin birlikteligini ve bütünlügünü vurgulcı.r:ıto.r. Mo.rksistlere göre 
bu örgütlcrle birincil oıw.yan, -nus1eki ol811 y:uıiclir. J..no. bu -örgütle-· 
rin-polijük y2ni ihnol cclilnez. Mesleki vo politik ycı.n cliycı.luktilc.bir 
bütünlük içinele dir. Ve bir ycı.n digerine oro.nlc. cı.b':lrtilcınc:.z ••• 

K. I. 

Gelocok TEKOŞER dergisinin içinde yer cı.lc:ı.ccık olcı.n konular. 
ı- Irlcı.ndcı., (Kuzey IrlQl'ldcı. ). 

YilLı.rdcın bori sömiirgecilert:r ka.r~i aa-tıfl4&ruı bir Hnlk. 

2- Türkçe Iz8lıli Kürtçe Grcır10r. 

Di'hejncı.ro. wera de ya TEKOŞER de niv1sar~n ne. 

1- Irl2Xld8., (Irlcınclcı. B'Jkur). 
Xelkeki kLı. j i s cı.l cı.n ele clij .1: kolonyol i zn~ ,ı er elik e. 

2- Grcı.ı:::ı@r~ Kurc11 bi rohnkirincı. Turki. 

0 ........ , •••••••••••••••••••• ;·····························-- ••••••••• 

~ ' . ff Aı. • S E R F I R ~ Z I y L. GELEN BINDES TE 

Z lı. F E R E z: :r L E N H LL K.L L·R I N D IR 
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SENELIK KOHGRE\1IZ YAPILDl 

Belçikn'dn bir seneden bori çali~malo.rin.i sllrdüren,örgllt••u.m··u.z 
TEKOŞER - Belçika'dn Kürt lıjçi ve O~rcncilcr Birli~i- senelik genel 
Kongresini27 oc nk 1980 . to.rihinde 1iyelorin çogwuugunun kntilimiyln 
yapmişti+• 

Kongrede Tônetim Kurulunun seçimindon önce, '79 senesi boyunca 
yap~lan çalişmalar gözden geçirildi ve 1iyGlerin do~erlondirilmesi 
·y::ı.pildi •.. 

Orgllti1n çalişma. p-ır!ogram ve t-crzü~ b1it1in üyelerle beraber okundu 
ve -üzerinde tnrtişildi. 1980 senesi. için. ç.:ıliı,mo. program ve tUz-ügtı 
hazirlo.ndi. Belçika. gibi ynbo.nci bir -ülkede s5mürgeci gllçlerin tillc::ı.n 

· so.h::ısiKürdistan sorununu kamu. oyuna. nasil to.ni tacn~imizi uzun· ttıalın 
tarti~Jtikto.n sonra '79 senesine no.zo.ran dclıo. olumlu bir çcliı;ıma y::ı.pa
bilmemiz için i~ bÖJ.:ürnU ynpildi ve hor bir iı;ı böl"thnü için gruplo.r 
toyin edildi. . 

Ele oJ.ino.n konulnrd::ı.n biriıllo, diger dcımokro.tJık örglltl.orlo iliı;ı
kimizin geliljtirilmesidir. Gerek d0mokr::ı.tik Kürt ''örg-ütleri ile 
gerekse demokratik yc.bcınci örglltlerle do.yo.nişmo.miz. sn~lc,m ilkeler e·t
rnfindo. lrurulncak: ve bu ilişki::..erin ilerde daha. olumlu ve bcı.şnrili 
çaliı,m:::ı. yo..pmorrıizi so.~liyncruc. Kongremiz yo.pilmo.dnn ()nce Frcı.nso.' dsı. 
Kürdistnnli O~roncilor Birlİg:L ile :ıtnro.rlcı.ıjtirdigimiz EYLEJ!II BIRLIGI 
bizim için demokr.atik O"rgcttlerle ili~Jkimi.z o.çisindan ilk o.dimimizdir;. 
Son zruno.ılinrda artan gruplaı;ımo.lo.r, b<51-üru~oler bizin için fizücü bi . 
şeydir. Bu dUI"!Jlnn bir son verr.ıek ane '?ık. vo c.ıı.cıik sosyalist. bilinci 
iyi kavro.ıno.l-c ve pro.ti~e uygulruno.kla mümkÜndür. · . 

Ne için mücadele ettigimizİ unutmiyQlim •. 
Tekoı;ıer 8:rgütü olo.r~ik, amo.ç ve isto~imiz şudur: 1980 senesinde 

aktif bir m-üco.dele ve o.yni Zetı11cı.nda sa~lcır.ı ilkeler etro.finda hütün 
demokr::..tik .Kürt örglltli3rinin daynniı,ı;nc.pi ve b.irleşı;nesidir • 

.. 
BELÇUKADA KTJRT I~ÇILERI 

Ekim cı.yindcı., Belçika'da Yabanci Iı;ıçilerlo·Dnyani~mn Orgütü Tôko-: 
şer' den bir soru sordu. · Bı..ı Orgllt .. sord~ sorunun cev::ı.b;tni ynyin or
ga.r.J.nrindo. yc..yinlo.mnk istiyorlo.r<li. Bu konu üzerinde durduk ve cevc..p 
verdik. Orgütün sorusu ~uydu: Be1Çik 1 da Kürt.i~JÇisl vo.rrni, varsa. du
rumla.ri nadir? Onlara ho.zir1o.di.gimiz yo.zi ·t;udur: .;Uma.;riz ki bu yn.2ıi 
ayni zcımo.nda Belçika diı,indo. Kürt sorunu ile ilgilenen hor kes iÇin 
o.ydinlcı.ticidir~ 

BELÇI4A 1 do. KURT IŞÇILERI 
"Scyilo.ri çokmudurla.r? 
nrork i~çilcrinin nro.sindn bu kndo.r Kürt i~çisi vcı.rdir diye kesin bir 
rdccım vermek çok zordur.Fo.ko.t hepsi TU.rkiyo 'don, Ttlrk pcı.suportlo.ri.yln. 
geliyor vo Türk olarcık mu~ole görüyorlar. 
"Nerden geliyorlar? 
"Çogunlu~ 'LTtirk bô-ıgelorinden geliyor. Türkiye Kürciistnnindan gel
miyor1nr. Ycı.ni çok -daha. önceleri Türk ros:mi mcı.krunlc:.ri to.rnfindnn 
nsimil8 edilmek üzero Kürdistan b<5lgesinden T'Urk bÖJ.gGsi.ne zorla. 
götürü-ımüşlordir. . 
Hor ne kıdnr nno.dili Kürtço;yi unutuyorscı.do. (Ttirkiyc 1 do Kürtçe ko
nuı,mak: voya y:::ı:zno.k yasaktir) yinede neroli VG k.lıı oldugunu iyi bili
yorlar. Ku'r('t:Lst·ın bölgesinden burcyn gelenler ise h..iiç ~üphesiz ki 
nereli ve kim oldı) .. klurini iyi biliyorlar. 
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"Bvlçik:ı' da onlar her bir yabanci gibi mu:::ıncle gdfrüyorl.:ır. TürklGr, Fo.s
lilnr v .. s. Ikonetgo.h korkusu,c.~ir ve zor iş, do..r-ve eski Gvlo-r~ ço
cuklar için okul sorunu ve Belçika. kumuoyunun dişind~. 
"Kürt i,ıçiicri için bir rt'ey d:Jlıo. vcıX. Kimse onlo.rin Kürt olduklarini 
bilmiyor. 
"Biziı.:1 oı:ıncitüz Kürt ve T'Urk işçilerinin ar:ı.sini açm:ı.k degil. Istegi
mizBelçik:ı. konuoyunun içinde bir ulusun içi.Jı::ı.den buro.lnro. gelon ve vo.rli
gi olan bir toplulugun kiialigi ve kti1. türü ile tani tn:ı.ktir. 
11 Bize gB re Kürt ki:rJ.. türü bu o.nl om o. gelir. Kimli.gi, dili, ko.rc.ktor ve 
cı,detleri., tarih ve .folkloru •.••. Hcrneko,dar, yüzyillar boyu Kü:ı:'t kül türü 
ve ekonor:ı.isi .. uzerinde baski. uygulcı.rır:ıi.~sad(.;,, .yokedilenedi VG kendi.ni 
ko ruycı,1iil di. . . 
11 Belç.ik::t' d:ı. nerde kcıli.yorlo.r ? 
Çoguruugu LTiıfBURG Çevresinde, BrClkselt, Li.ege ve Ch::trleroi şehirlerinde 
oturuyorilo.r. Kömür ocaklarinda çalişanlar çogunıugu t.eşki.l eder.· Geri 
kalan k.i;smi ise fabrika ve in~aetlerde çcılirtiyo::::"lar. 
"Çcli~ari Kürt kadinlari ise genellikle t-emizlik i~lerinde çalirtiyorlar. 
"Yurtlari Kürdistan~ Nedir'ı · 
"KÜrdi.stan geniş bir saha, y:ı.klaşik olo.rnk 20-25 sefer Belçika' dan dcl1o.. 
b''uyi.fktür. No yaziktirki bu ü'Jke dört zömürgeci dewlet taro.findcın 
bôlüşülmüştür$ TUrkiye~ Iran 7 Irak ve Suriye. 25000 ko.do.r Kurtte Sov
yetler BirliE,1;:l.nd@ k:lliyor. NÜfuslari 20 milyondan fazlo..di.r. Yariı:ıin-
dan fazlo.si Türkiye Kürdistanindadirlc:.ıx. . · 
"Sovyetler Birligi ve Irok'ta (burda hiç yok denecek kado.r az ) bcızi }!:.::: 
yerler' dişinda Kürtler kendi kÜl türlerini serbest olarole geliştircmez 
ler. Hiç. bir okul -veya yoyin ho..kkir.ıa sclıip de~ildliırler. Türk resmi 
mol-cQIIJ.lari onlari "Da~l·i Türkler" veya"dogulu Türkler" diye tı.11.i t.iyor± 
ı~. . 
"Kürdistnncb ekonomik durum çok kötU bir vaziyette. Kürdisto.rı: kendi 
çevresindon çok d2.ho. fokir ve peri~andir. . 
"Belçiko., iı.lmanyo., Hollanda v.s. gibi ia.vrupcı. lllkolerine gelen Kürtler 
Türk resmi moJ.c:ıml:::ı.rinin baskilo.ri.nin önünden knçmoJ.-cto..di.rlaro 11 

TEKOŞER 

P.S. Ho'rkeshor zo.mruı Kürtler ve Krdistruı üzerine do.hcı. çok bilgiyi 
Teko~er örgtttündon-~o.~liycı.bilir. 

S:ıbolıinwU1ffrl!kt!f2YB~girnk. sesleri. 
Çing.irnk sesleri kulaklarimi ok~ar 
Dııy:::.r köyihüm hor, seda nidcıl::ıri. 
Uyt.lll Köylürn yüro~in okşnr 

.Köylü:mün yufk:ı. yürofJ; i dcı.glo.r 
. l..no.lo.rL."'l bacilo.rin y~asi. o.glo.r 

Köylümün· omegi ole'goçor 
Uyan.köylüm yüre~in a~lo.r 

Köylwnün sürüsü dagda 
Indn.~~ mo~e1er ycırdcı. 
Kilicin k:Jl.kani.n yok 
Uyı.11. kByT·J.m kavg.:J.ycı. kcıvgey.:J. 

. K8yJ_ ;,b:. ün do.vasi ovad.:J. 
~-:-,o.I .. -~ :- ~- . cı.k.:J.r kurtl u ov:::d::ı. 
'-~,.: .. ::;;~e and içtiler 
:·v'-'-';, ~ .. ;:'/~-Um ko..vgoyo. ko.vgay.:J. 
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TIŞTE:N HUN KARIBiliJ" j i 91ü?EN T E K O Ş E R PEYDE BIKilT • 

KURDI STJ ... N, bi lrurtny.t m$ ju, o.do.r '79 , 5 4 r(lpe 1. 
(Frensİ) 

KURDISTAN, bi lrurtay1 m8ju, gulo.n '79, 60 clpel. 
(Hn.llond.m) 

IaiRDISTi~T, rew~a abori ü çandİ, cotmeh 179, 38 rftpGl. 
(Frens.t) 

TEKOŞER, kovo.ra d\i moht, Kurd1-Turki, 
KurdistQil, belavok li sor jiyanô. 4 rftpel, 

him bi Frens!, him bi Hollond! 
Kurdint~~ Iran, belavok li sor rew~a Kurdistana Iran, 

4 rUpel bi Frens!, 6 rftpol bi 
Ho llendi 

bo serketina. 

T8kot>er "'u Yok.tt!ya Xvvendoko.r0n K.urdist8ll li 
Fronsa bi hevre ço.pkirino. 
ooooooo~oooooo .. ooeoaooo"o••• 
• o • • • • o o • o 8 • • ~ ~ • o o o o • • • o • o • • 

: ' ' t 1 t 1 ~ t ' ' f ' ' ! t ' ' ı ı 1 : : ' ı ı ' t •••••••••••ooooooooıtoooooooo 

t t t r t r r ' t t t t t t t ' t t t ' t 1 t ı 1 t t • • • • o o o Q • o o o • • • • o • o • • • o • • • o o • 

TEMIN EDEB::::~;~:;JCEGINIZ T E K O Ş E R 1 in YL.TINlılı.RI • 

KURDISTlı.N, tarihten kisa notlo.r, mart '79, 54 sayfa 
(Fronsizccı.) 

meyis '79, 60 so.yfo. 
(Hollandaca) 

KtJRDISTlı.N, ekonomi ve kül tür üzori.no, ekim '79, 38 sayfa 

KURDI STL.N, ll ll " 

. . . (Frunsizca) 
TEKOŞER, iki ay lik dergi, Kiirtçc-Tttrkçe 
Kürdiston, bildiri, Frcı.nsic='- 4 seyfo., Hollondo.ca 4 sayfa 
I~o.n Kürdist.w:L, bildiri, Fr::::ı.nsizca4 sayfa, Holl::::ı.nd::ı..co. 

6 snyf::ı... 
zo.fere do~, 
TEKOŞER ve Fransa' d::ı.. Kurdisto.nli Ogronciler 

Birliginin ber::ı..ber bastiklari o.fit>• 

ooooooooooooooooooooooo 
• • o o o o • • • • • • o • • • • o • • • • • 

• t t f f t t t ' t ' t ' t t • ' ' t f t ' t ' • O O O O O O O O ID D 0 O 0 O O 0 O O O O O O 0 

Ji bo her ti~tek din han kcı.rin ji TCko~or bi~vnzin. 

Li gor t.:J.lr.:ı~ôn .uro ,xwestincn we v:~ ône c1. 

Bc"~ka ü:ıtekloriniz varsa Tôko~cr'c yaziniz. 

Iı::ık~;.,-.:;..cximiz d8hilind..:; istekleriniz yerine getirilecek. 

• • • • o • o • • • • o o o • • o • • o • • o • • • 
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